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Περίληψη
Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 7 περιπτώσεις δίδυμης έκτοπης
κύησης, στις οποίες έχει διαπιστωθεί θετική καρδιακή λειτουρ-
γία και στα δύο έμβρυα. Αναφέρουμε περίπτωση δίδυμης σαλ-
πιγγικής κύησης με θετική καρδιακή λειτουργία και για τα 2 έμ-
βρυα και μονόδυμης ενδομήτριας κύησης, οι οποίες διαπιστώ-
θηκαν υπερηχογραφικά σε ασθενή ηλικίας 33 ετών, η οποία
υποβλήθηκε σε ενδομήτρια σπερματέγχυση. Η ασθενής υπο-
βλήθηκε σε λαπαροσκοπική αφαίρεση της έκτοπης κύησης κα-
θώς και σε απόξεση του ενδομητρίου. Η παθολογοανατομική
εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Πρόκειται για την πρώτη
αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία που να παρουσιάζει μία τέ-
τοια περίπτωση. 

Λέξεις - κλειδιά: τριπλή ετεροτοπηκή κύηση, δίδυμος έκτοπη κύηση με θετική

καρδιακή λειτουργία, διακολπικό υπερηχογράφημα.

Εισαγωγή
Η έκτοπη κύηση αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για τις γυ-
ναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας. Είναι αποτέλεσμα της
ανώμαλης εμφύτευσης του κυήματος έξω από την κοιλότητα
του ενδομητρίου. Παρ’ όλο που η συχνότητα της έκτοπης
κύησης έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, ο συνδυασμός
της μέτρησης της χοριακής γοναδοτροπίνης του ορού
(hCG), του διακολπικού υπερηχογραφήματος και της λαπα-
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ροσκόπησης είχαν σαν αποτέλεσμα στην
πρώιμη διάγνωση και θεραπεία. Παρά τη
δραματική μείωση της θνησιμότητας στις
αναπτυγμένες χώρες από 72-92% το 1880 σε
0,14% το 1990 παραμένει ένα σημαντικό πο-
σοστό νοσηρότητας σχετιζόμενο με αυτή την
κατάσταση1,2.
Η δίδυμη έκτοπη κύηση συμβαίνει πολύ σπα-
νιότερα από τη μονή έκτοπη κύηση. Η πρώτη
δημοσιευμένη περίπτωση δίδυμης έκτοπης
κύησης είχε αναφερθεί από τον De Ott το
18913. Έκτοτε έχουν αναφερθεί περισσότε-
ρες από 100 τέτοιες περιπτώσεις4-7. Η πρώτη
αναφερθείσα περίπτωση δίδυμης σαλπιγγικής
κύησης, όπου διαπιστώθηκε υπερηχογραφικά
χωρίς να έχει προηγηθεί ρήξη, έγινε το 1986
από  τον Santos8. Πριν από την περίπτωση αυ-
τή όλες οι περιπτώσεις διδύμων έκτοπων κυή-
σεων είχαν διαγνωστεί μετά από ρήξη της
σάλπιγγας. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 7
περιπτώσεις δίδυμης έκτοπης κύησης στις
οποίες θετική καρδιακή λειτουργία έχει δια-
πιστωθεί και στα 2 έμβρυα με τη χρήση δια-
κολπικού υπερηχογραφήματος. Η πρώτη ανα-
φέρθηκε από τον Gualandi το 19949. 
Είναι γνωστό ότι η συχνότητα της ετεροτοπι-
κής κύησης (συνδυασμός ενδομήτριας και
έκτοπης κύησης), έχει αυξηθεί τα τελευταία
χρόνια ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση της ωο-
θηκικής διέγερσης και των μεθόδων της υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής, από 1 στις
30.000 στις αυτόματες κυήσεις, σε περίπου
1%  σε κυήσεις μετά IVF10.
Παρουσιάζουμε μια περίπτωση τριπλής ετε-
ροτοπικής κύησης μετά από ενδομήτρια σπερ-
ματέγχυση, αποτελούμενη από μία δίδυμη
έκτοπη κύηση με θετική καρδιακή λειτουργία
και για τα δύο έμβρυα και μία μονόδυμη εν-
δομήτρια κύηση. Μετά από ανασκόπηση της
διεθνούς βιβλιογραφίας αυτή είναι η πρώτη
αναφορά που να παρουσιάζει τη συνύπαρξη
αυτών των δύο σπάνιων καταστάσεων.

Παρουσίαση περίπτωσης
Μία γυναίκα 33 ετών προσήλθε στα εξωτερι-
κά ιατρεία του νοσοκομείου με κολπική αι-
μόρροια και μέτριας έντασης πόνο στον αρι-
στερό λαγόνιο βόθρο. Η ασθενής αυτή είχε

υποβληθεί σε ωοθηκική διέγερση και ενδο-
μήτρια σπερματέγχυση στο Τμήμα  Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής του Αρεταιείου
Νοσοκομείου. Το μαιευτικό ιστορικό της πε-
ριελάμβανε μία αυτόματη σύλληψη, η οποία
οδήγησε στη γέννηση ενός άρρενος νεογνού
με καισαρική τομή λόγω μη προόδου τοκετού
το 2002, καθώς και μία δεξιά σαλπιγγική κύη-
ση και πάλι μετά από αυτόματη σύλληψη, η
οποία αντιμετωπίστηκε με λαπαροσκοπική
σαλπιγγεκτομή, το Δεκέμβριο του 2004. Μετά
από μία περίοδο 2 ετών αποτυχημένων προ-
σπαθειών για νέα εγκυμοσύνη, η ασθενής
προσήλθε στο Τμήμα Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής για να αντιμετωπίσει τη δευτερο-
παθή υπογονιμότητα. Η ασθενής υποβλήθηκε
σε υστεροσαλπιγγογραφία η οποία αποκάλυ-
ψε μία φυσιολογική ενδομητρική κοιλότητα
και μία διαβατή αριστερή σάλπιγγα. Το
σπερμοδιάγραμμα του συζύγου ήταν φυσιο-
λογικό (ολικός όγκος 4mls, συγκέντρωση 37
εκατομμύρια/ml, κινητικότητα 70%). Μετά
από συζήτηση με την ασθενή, αποφασίστηκε
να ακολουθηθεί ένα πρωτόκολλο ήπιας ωο-
θηκικής διέγερσης, σε συνδυασμό με ενδομή-
τριο σπερματέγχυση.
Στην ασθενή χορηγήθηκαν 150 IU ανασυν-
δυασμένης FSH από την 3η έως την 6η μέρα
του κύκλου, 100 IU την 7η και 8η ημέρα και
50 IU την 9η και 10η ημέρα. Η πρόοδος της
διέγερσης παρακολουθείτο με επαναλαμβα-
νόμενες μετρήσεις της οιστραδιόλης και δια-
κολπικό υπέρηχο. Την 11η μέρα του κύκλου
διαπιστώθηκαν 3 ωοθυλάκια (18mm, 19mm,
17 mm) στην αριστερή ωοθήκη και άλλα 3
(21mm, 20mm, 18mm) στη δεξιά ωοθήκη.
Την ημέρα εκείνη της χορηγήθηκαν 5.000 IU
hCG. Μετά από 36 ώρες υποβλήθηκε σε εν-
δομήτρια σπερματέγχυση. Μετά από 2 βδο-
μάδες επιβεβαιώθηκε εγκυμοσύνη και η β-
hCG του ορού ήταν 25 IU/L. Η μέτρηση της
β-hCG μετά από μία εβδομάδα έδειξε μία
φυσιολογική αύξηση (508 IU/L). Μετά από 8
μέρες εμφανίστηκε στα εξωτερικά ιατρεία με
ανώδυνη κολπική αιμόρροια. Τα ζωτικά της
σημεία ήταν φυσιολογικά, ήταν αιμοδυναμι-
κά σταθερή (Hct 37,2%, Hb 12,7 gr/dl) και
κατά την εξέταση η κοιλιά της ήταν μαλακή,
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ευπίεστη και ανώδυνη χωρίς αναπηδόσα ευ-
αισθησία. Η β-hCG του ορού ήταν 8.501
IU/L. Πραγματοποιήθηκε ενδοκολπικό υπε-
ρηχογράφημα και διαπιστώθηκε μία ενδομή-
τρια κύηση με παρουσία λεκιθικού σάκου χω-
ρίς καρδιακή λειτουργία. Δεν διαπιστώθηκαν
ύποπτα ευρήματα από τα εξαρτήματα. Στην
ασθενή δόθηκαν οδηγίες για κατάκλιση και
της ζητήθηκε να επανέλθει στο νοσοκομείο
σε μία εβδομάδα για επανεξέταση. Η ασθε-
νής δεν προσήλθε στην προγραμματισμένη
της εξέταση. Επανήλθε στα εξωτερικά ια-
τρεία μετά από 2 βδομάδες, με βαρύτερη κολ-
πική αιμόρροια και πόνο στον αριστερό λα-
γόνιο βόθρο. Η φυσική εξέταση έδειξε ότι τα
ζωτικά της σημεία ήταν: αρτηριακή πίεση
100/60 mmHg και σφυγμοί 86/λεπτό. Ήταν
απύρετη και κατά την εξέταση η κοιλιά της
ήταν μαλακή, με μέτρια ευαισθησία στον αρι-
στερό λαγόνιο βόθρο και χωρίς αναπηδόσα
αναισθησία. Κατά τη γυναικολογική εξέταση,
διαπιστώθηκε ότι η μήτρα της ήταν σε πρό-
σθια κλίση και κάμψη, φυσιολογικού μεγέ-
θους, ενώ διαπιστώθηκε ευαισθησία στη με-
τακίνηση του τραχήλου. Η περιοχή του δεξι-
ού εξαρτήματος ήταν ανώδυνη ενώ αριστερά
υπήρχε ευαισθησία. Ο αιματοκρίτης της ήταν
36,9% και η αιμοσφαιρίνη 12,5 gr/dl. Η β –

hCG αίματος ήταν 49.980 IU/L. Οι υπόλοιπες
εργαστηριακές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.
Το διακολπικό υπερηχογράφημα έδειξε μία
μήτρα με παχύ ενδομήτριο, χωρίς ενδομήτριο
σάκο κύησης και μία μικρή ποσότητα ελεύθε-
ρου υγρού στο δουγλάσειο. Και οι δύο ωοθή-
κες ήταν φυσιολογικές. Στη περιοχή του αρι-
στερού εξαρτήματος διαπιστώθηκε η ύπαρξη
μιας μάζας, η οποία αποτελείτο από 2 σάκους
κύησης, με 2 έμβρυα, καθένα από τα οποία
εμφάνιζε καρδιακή λειτουργία. Το εύρημα
αυτό επιβεβαιώθηκε με τη χρήση Doppler
(εικόνες 1,2,3,4). Η κεφαλοουριαία διάμε-
τρος και των 2 εμβρύων ήταν 10,8 mm (κύηση
7+3 εβδομάδων), που αντιστοιχούσε στην τε-
λευταία περίοδο της γυναίκας. 
Η ασθενής υποβλήθηκε σε λαπαροσκόπηση
και απόξεση της μήτρας. Κατά τη λαπαρο-
σκόπηση διαπιστώθηκαν εκτεταμένες συμφύ-
σεις μεταξύ του επιπλόου, της μήτρας και του
περιτοναίου, οι οποίες λύθηκαν. Η μήτρα
ήταν μεγαλύτερη του φυσιολογικού και μαλα-
κή σε σύσταση, δίνοντας την εντύπωση εγκυ-
μονούσας μήτρας. Υπήρχε μία μικρή ποσότη-
τα αίματος στο δουγλάσειο. Η δεξιά σάλπιγ-
γα ήταν απούσα. Και οι δύο ωοθήκες ήταν
φυσιολογικές. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας
έκτοπης κύησης στη λήκυθο της αριστερής
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σάλπιγγας, διαμέτρου 4 εκατοστών, η οποία
δεν είχε ραγή. Πραγματοποιήθηκε αριστερή
σαλπιγγεκτομή με τη χρήση διπολικής δια-
θερμίας. Επίσης πραγματοποιήθηκε απόξεση
της ενδομητρικής κοιλότητας. Η αριστερή
σάλπιγγα και το υλικό της απόξεσης στάλθη-
καν για παθολογοανατομική εξέταση, όπου
διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 εμβρύων σε 2 σά-
κους κύησης στην αριστερή σάλπιγγα, καθώς
και ύπαρξη χοριακών λαχνών και φθαρτού
στο υλικό της απόξεσης, επιβεβαιώνοντας τη
διάγνωση της διπλής έκτοπης κύησης και της
ενδομήτριας κύησης.

Συζήτηση
Οι έκτοπες κυήσεις αποτελούν σήμερα περί-
που το 1-2% όλων των κυήσεων4-8. Υπάρχουν
αρκετοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθα-
νότητα έκτοπης κύησης. Η βασική αιτιολογία
όλων των παραγόντων αυτών, αφορά την πα-
ρεμπόδιση της ελεύθερης κίνησης και μετα-
νάστευσης του εμβρύου στην κοιλότητα του
ενδομητρίου. Στους παράγοντες  αυτούς πε-
ριλαμβάνονται η φλεγμονώδης νόσος της
πυέλου (ιστορικό σαλπιγγίτιδας αυξάνει το
ρίσκο έκτοπης κύησης 4 φορές), ιστορικό
προηγούμενης έκτοπης κύησης (αύξηση του
ρίσκου 7-13 φορές), ιστορικό επεμβάσεων
στις σάλπιγγες και σύλληψης μετά απολίνω-

σης των σαλπίγγων, προηγηθείσα επέμβαση
στην πύελο και εγχειρητικό τραύμα, συγγε-
νείς ανωμαλίες των σαλπίγγων και της μή-
τρας, όγκοι, ανωμαλίες των σαλπίγγων όπως
εκκολπώματα, μεγάλη ηλικία της ασθενούς,
εγκυμοσύνη ενώ η γυναίκα χρησιμοποιεί εν-
δομήτριο σπείραμα, κάπνισμα, και η χρήση
μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Στην περίπτωση μας η ασθενής είχε 3 προ-
διαθεσικούς παράγοντες: ιστορικό προηγού-
μενης έκτοπης κύησης, ιστορικό πυελικής
επέμβασης με συμφύσεις (καισαρική τομή),
και χρήση τεχνικών υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής (διέγερση των ωοθηκών με ανασυν-
δυασμένη FSH και ενδομήτρια σπερματέγχυ-
ση). Ένας επιπλέον παράγοντας έχει προτα-
θεί ότι συμβάλλει στη δίδυμη σαλπιγγική κύη-
ση. Ο Ash4 υπέθεσε ότι ο μεγαλύτερος όγκος
κυττάρων του δίδυμου ζυγώτη, μπορεί να
προκαλέσει καθυστέρηση της μεταφοράς κα-
τά μήκος μιας προβληματικής σάλπιγγας, με
αποτέλεσμα την εμφύτευση στη σάλπιγγα.
Η διάγνωση της έκτοπης κύησης συνήθως
επιτυγχάνεται με έναν συνδυασμό καλού
ιστορικού (παράγοντες κινδύνου, αμηνόρ-
ροια, κολπική αιμόρροια, κοιλιακός πόνος),
καλής κλινικής εξέτασης (κοιλιακή ευαισθη-
σία, σημεία περιτοναϊσμού, ευαισθησία στη
μετακίνηση του τραχήλου), αργής αύξησης
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των επιπέδων της β-hCG και υπερηχογραφι-
κών ευρημάτων. Παρ’ όλα αυτά, μόνο ένα
45% των ασθενών παρουσιάζονται με την
κλασική τριάδα (πόνος, αμηνόρροια και κολ-
πική αιμόρροια)17.
Η διάγνωση της ετεροτοπικής κύησης μπορεί
να είναι πολύ δυσκολότερη, γιατί η παρουσία
της ενδομήτριας κύησης μπορεί να καλύψει
κάποια από τα ευρήματα (φυσιολογική αύξη-
ση της β-hCG), αλλά κάθε ιατρός που αντιμε-
τωπίζει γυναίκες με παράγοντες κινδύνου ή
ασθενείς που χρησιμοποίησαν τεχνικές υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής πρέπει να είναι
προσεκτικός σχετικά με την πιθανότητα μιας
ετεροτοπικής κύησης. Στην περίπτωση μας,
το γεγονός ότι η ασθενής πρώτα παρουσιά-
στηκε με κολπική αιμόρροια και πόνο στην
κοιλιά αλλά με φυσιολογική άνοδο την β-
hCG και η παρουσία μιας ενδομήτριας κύη-
σης χωρίς άλλα ύποπτα υπερηχογραφικά ευ-
ρήματα, οδήγησε πρώτα στην εντύπωση μιας
απειλουμένης αποβολής. Στη δεύτερη εισα-
γωγή της στο νοσοκομείο η παρουσία πόνου
και ευαισθησίας στον αριστερό λαγόνιο βό-
θρο και ευαισθησίας κατά τη μετακίνηση του
τραχήλου δημιούργησε σοβαρές υποψίες και
η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με το υπερηχο-
γραφικό εύρημα 2 σάκων κύησης στην περιο-
χή του αριστερού εξαρτήματος, με την πα-

ρουσία καρδιακής λειτουργίας και για τα 2
έμβρυα. 
Τα υπερηχογραφικά ευρήματα που θέτουν
υποψία έκτοπης κύησης, περιλαμβάνουν την
εικόνα ενός έκτοπου σαλπιγγικού δακτυλίου
που δημιουργείται από την τροφοβλάστη που
περιβάλλει τον χοριονικό σάκο της έκτοπης
κύησης, εικόνα που διαπιστώνεται στο 49%
των ασθενών με έκτοπη κύηση και στο 68%
των ασθενών με σαλπιγγική κύηση χωρίς ρή-
ξη12, την παρουσία μιας εξαρτηματικής μάζας
ανεξάρτητης από την ωοθήκη, την μη διαπί-
στωση μιας ενδομήτριας κύησης σε επίπεδα
β-hCG αίματος >1.500 IU/L. (με τη χρήση
διακολπικού υπέρηχου και ανάλογα με την
εμπειρία του εξεταστή και το κλινικό ιστορι-
κό), καθώς και την παρουσία ελεύθερου
υγρού στον δουγλάσειο, το οποίο μπορεί να
οφείλεται σε αιμοπεριτόναιο. Η παρουσία
ενός εμβρύου με θετική καρδιακή λειτουργία
στην περιοχή των εξαρτημάτων επιβεβαιώνει
τη διάγνωση της έκτοπης κύησης. Η χρήση
της διακολπικής έγχρωμης Doppler υπερηχο-
γραφίας μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση
της έκτοπης κύησης στο 54% των περιπτώσε-
ων13, δίνοντας χαρακτηριστικά ευρήματα. Η
παρουσία τέτοιων ύποπτων ευρημάτων σε
συνδυασμό με την ύπαρξη ενδομήτριας κύη-
σης, πρέπει να θέτει την υπόνοια μιας ετερο-
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τοπικής κύησης. Η οριστική υπερηχογραφική
διάγνωση μιας ετεροτοπικής κύησης μπορεί
να γίνει με την ταυτόχρονη απεικόνιση εμ-
βρυϊκής ενδομήτριας και εξωμήτριας καρδια-
κής λειτουργίας. 
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα η συ-
χνότητα της έκτοπης κύησης σήμερα είναι πε-
ρίπου 1-2%. Μόνο το 5-10% των έκτοπων
κυήσεων εμφανίζουν καρδιακή λειτουργία
κατά την υπερηχογραφική εξέταση14. Η συ-
χνότητα των διδύμων κυήσεων είναι περίπου
1 στις 80 στις αυτόματες κυήσεις και ένα 30%
των διδύμων είναι μονοζυγωτικά (η πλειοψη-
φία των δίδυμων εξωμήτριων είναι μονοζυ-
γωτικές)15. Με βάση τις πιθανότητες αυτές, η
πιθανότητα μιας δίδυμης έκτοπης κύησης με
θετική καρδιακή λειτουργία είναι 1 στις
125.000 αυτόματες κυήσεις (1:50 Χ 1:10 Χ
1:250)16,17,18.Η συχνότητα της ετεροτοπικής
κύησης, αναφέρεται ότι είναι μεταξύ 1 στις
30.000 έως 1 στις 8.000 αυτόματες
κυήσεις19,20. Η συχνότητα αυτή έχει αυξηθεί
με τη χρήση των μεθόδων υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και αναφέρεται ότι είναι 1
στις 100 κυήσεις στις περιπτώσεις αυτές10,21.
Με βάση αυτά, η συχνότητα μιας τριπλής ετε-
ροτοπικής κύησης η οποία αποτελείται από
μία δίδυμη έκτοπη σαλπιγγική κύηση με θετι-
κή καρδιακή λειτουργία και από μία ενδομή-

τριο κύηση μπορεί να υπολογιστεί σε 1 στις
12.500.000 κυήσεις (1:125.000 x 1:100).
Συμπερασματικά η ασθενής αυτή αποτελεί
την πρώτη αναφερθείσα περίπτωση τριπλής
ετεροτοπικής κύησης. Η χρήση του διακολπι-
κού υπερηχογραφήματος έχει σαν αποτέλε-
σμα την πρώιμη διάγνωση της έκτοπης κύη-
σης, πριν τη ρήξη. Ο γυναικολόγος πρέπει
πάντα να έχει την υπόνοια της έκτοπης και
της ετεροτοπικής κύησης, ιδιαίτερα σε γυναί-
κες με παράγοντες κινδύνου και να ερευνά
την περιοχή των εξαρτημάτων για την παρου-
σία ύποπτων υπερηχογραφικών ευρημάτων. 

A Case Report: Triplet Heterotopic Preg-
nancy after Intrauterine Insemination:
Live Twin Ectopic and Single Intrauterine
Pregnancy 
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Summary
Only 7 cases of twin ectopic pregnancy, in
which fetal cardiac motion in both embryos
has been visualized with transvaginal USS,
have been reported.
We present a case of a triplet heterotopic
pregnancy after intrauterine insemination,
consisting of a live twin ectopic and an in-
trauterine pregnancy. The patient successfully
underwent laparoscopy and dilation and
curettage and was discharged home. The
pathology report confirmed the diagnosis.
This is the first report to illustrate the coexis-
tence of a live twin ectopic and a single in-
trauterine pregnancy after IUI.

Key words: Triplet heterotopic pregnancy, live twin ectopic,

transvaginal ultrasound.
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